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Jesus disse a Seus discípulos para começarem uma obra em Jerusalém, sua cidade natal, antes de irem para as
outras partes do mundo (leia Atos 1.8). Isso me diz que nossa primeira missão tem que ser dentro de nossos
corações. Em outras palavras, o Espírito Santo tem que trabalhar em nós antes de trabalhar através de nós.
Há pouco tempo, eu comecei a pedir ao Senhor que alargasse a minha visão missionária. Naquele tempo, eu
havia começado a viajar o mundo ministrando em conferências de missões, e tive oportunidade de ver os piores
cenários de miséria do mundo. Meu coração queimava em saber como atender aquele choro desesperado vindo
de pessoas que viviam em condições tão miseráveis, então eu investi horas diante do Senhor em oração,
procurando por Seu fardo santo e pedindo direção.
A primeira palavra que eu recebi do Espírito Santo foi essa: “David, antes de qualquer coisa, sente no banquinho
mais baixo da casa. Se você quer um coração que alcance a necessidade humana, humilhe-se.”
Eu orei pela graça de Deus para fazer isso. E também comecei a pregar esta palavra em nossa igreja, para que a
nossa congregação de mentalidade missionária recebesse a mesma palavra que eu recebi do Senhor.
Então, mais tarde em oração, eu recebi do Senhor a seguinte palavra: “Mortifique o que ainda resta do teu
orgulho. Eu não trabalho através de você se você estiver cheio de si mesmo. Alcançar necessidades humanas é
um árduo trabalho e todo o orgulho deve ser deitado fora.” Novamente, eu pedi a Deus por Sua graça.
Então, mais tarde outra palavra veio: “Lide com seu temperament. Você é facilmente provocado por muitas vezes,
tanto em seu trabalho, quanto em casa. Isso deve ser mortificado pelo Espírito Santo.”
Em tudo isso, o Espírito Santo seguiu me fazendo lembrar das palavras de Paulo: “Assim, permanecem agora
estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor” (1 Coríntios 13:13).
Agora mesmo, nosso ministério está colocando telhados sobre as igrejas no Quênia. Nós estamos ajudando a
financiar um programa infantile para órfãos na capital Nairobi. Ajudamos a escavar poços em áreas pobres.
Estamos ajudando a um centro de recuperação para viciados e alcoólatras. Nós ajudamos a alimentar crianças
famintas. O Senhor claramente nos chamou para realizar cada uma dessas obras em compaixão.
No entanto, de nada isso valeria se não tivéssemos amor como o de Cristo.
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